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MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: PROCESSO DE RECUPERAÇÃO E A MUDANÇA
DE SUAS CRENÇAS. Grazieli Franco Pereira, Neus Rocca, Kelly Cristina Kohn, Marlene Neves Strey
(orient.) (PUCRS).
O tema violência de gênero tem se tornado central tanto no meio acadêmico quanto no planejamento de políticas
publicas. À medida que a magnitude do problema torna-se aparente, esse deixa de ser encarado apenas como uma
questão de âmbito privado, passando a constituir-se um problema social, visto que, já é considerado um dos mais
importantes problemas de saúde pública em todo o mundo.Mesmo com dados impressionantes, e ocupando lugar de
destaque nas estatísticas oficiais, sabe-se que estes não apresentam a verdadeira dimensão da realidade, devido aos
fatores de invisibilidade do problema.Desta forma, este trabalho apresenta os primeiros resultados de uma
investigação realizada em parceria entre o grupo de pesquisa Relações de Gênero da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (Brasil) e a Universitat de Barcelona (Espanha). O objetivo da pesquisa é analisar as mudanças
geradas nas crenças e os correlatos comportamentais nas mulheres, que sofreram maltrato psicológico e/ou físico, e
que se apresentam em processo de recuperação.Este estudo está sendo realizado por meio da aplicação de um
protocolo criado pelo grupo espanhol.Também procura-se identificar os agentes influenciadores deste processo de
recuperação, seja a rede de apoio natural da vítima, ou de profissionais que tratam diretamente com a questão.Com
este estudo, procura-se aperfeiçoar as técnicas de intervenção junto às vítimas, bem como fazer a identificação
precoce e a prevenção da violência nas relações entre homens e mulheres. A pesquisa propõe analisar os dados de 30
participantes vítimas de maltratos, tanto físico como psíquico ou apenas psicológicos, escolhidas a partir de contatos
com instituições e órgãos de acolhimento destas mulheres que aceitam formalmente fazerem parte deste estudo,
tendo em vista os objetivos almejados. O método utilizado é o qualitativo e o quantitativo apresentando-se, no
momento, os resultados parciais do estudo piloto.
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